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PICTURA ITALIANA INAINTE 

DE CIMABUEl 

§ 1. Era o vreme când istoria celei dintâi renaşteri a picturii italiene 

se Începea cu Cimabue. Piatra aceasta de unghiu, pe care avea să se clădească 

îndelung, o aşezase Însuşi Vasari. Era cuvântul de Început chiar, al acelor minu

nate "Vieţi" în care şi greşelile sunt preţioase celor care azi clădesc istoria 

pe urmele lui : 

"Sub nesfârşitul potop de rele ce doborÎse şi Înecase biata Italie, nu 

numai că se năruiseră toate monumentele vrednice de acest nume, dar ce era 

mai rău, pierise cu desăvârşire şi orice meşter; când, prin voia lui Dumnezeu, 

se născu În cetatea Florenţei, la anul 1240, ca să dea cele dintâi lumini meşte

şugului picturii, Giovanni numit Cimabue, din nobila familie a Cimabuilor, 

cunoscută În vremurile acelea" 2. 

Greşala lui Vasari a fost de mult Înlăturată. Cercetătorii moderni, care 

au avut şi mai au Încă de Îndreptat din spusele istoricului aretin, au lămurit 

Încetul cu Încetul urma mult mai Îndepărtată a acelei "dintâi lumini" a meşte

şugului picturii În Italia. Cu două şi cu trei sute de ani chiar Înaintea Floren ~ 

tinului, ceva din spiritul lui Îndreptat spre Înţelesuri noi, se simţea sfios, ne~ 

ştiutor Încă de propria ... i Îndrăzneală, în multe fresce zugrăvite nepretenţio3 

1. Capitol dintr'un studiu mai întins asupra Primitivi[or italieni. 

2. Vasari . Le vile de; piu. eeecllenii pitlori, seullori e arehitetto ~i, ed. Milanesi. 

FIor , nţa 1878, voI. 1, p. 247. 
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şi anonim, adeseori de mâini umile de ţărani, în pridvoarele vechilor basilici 

ale Romei, în umbra zidurilor mânăstireşti sau în modeste biserici de ţară. 

Pe unele le-au scos abia târziu la iveală arheologii. Mâna isteaţă a mul .. 

tora din ei a fost în adevăr fericită. Pe lângă cele mai multe însă, cercetători 

sau numai curioşi au trecut îndelung fără să le vadă. Abia în urmă critica 

le-a scos şi pe acestea la lumină. Istoria picturii italiene şi-a adăugat astfel 

un capitol Întreg al "originilor". Intre Cimabue şi pictura "bizantină" a <. vului 

mediu italian, sunt acum cel puţin două sute de ani de căutări şi Începuturi 

ale unei arte noi. 

§ 2. Am putea coborî până În secolul al IX-lea, secol de adâncă igno

ranţă şi de inerţie, şi morală şi artistică. Italia întreagă se găsea ca sub apă

sarea unei nopţi, iar Roma însăşi Îşi pierduse până într'atât prestigiul Încât 

un Împărat ca Mihail al Bizanţului putea să scrie Papei Nicolae I şi să-I Întrebe 

cum de nu se ruşina să se mai folosească de limba latină, limbă pe care "nu o 

mai vorbesc decât barbarii şi Sciţii". Bietul papă îi răspundea cu demnitate 

şi Într'o latină încă destul de corectă, minunându-se şi el cum un Împărat care 

se întitula "romanH putea să nu cunoască şi să dispreţuiască limba propriilor 

săi supuşi, limba lui Cesar, a lui Cicero şi a lui Virgil, În care odinioară se 

scrisese pe stâlpul crucii din Golgota titlul de martiriu al Mântuitorului 1. 

Dar apărarea papei rămânea neputincioasă când în Roma Însăşi ea nu 

mai putea găSI decât prea slabe ecouri. Neştiinţa era, în adevăr, atât de mare 

până şi în cler şi în mânăstiri, Încât, cum mărturiseşte alt document, nici episcopii 

nu mai ştiau să iscălească. Mânăstiri şi biserici mucezeau În umbră, se În

conjurau de ziduri crenelate pentru asediile care nu erau rare, sau Îşi trimiteau 

călugării să cerşească departe o milostivire ce de la sine nu se mai ivea. Arta 

îşi pierduse înţelesul, iar când pe urma deselor pârjoluri care mistuiau uneori 

casele Domnului până În temelii, vreun abate rămas fără gospodărie ori speriat 

l. J. Gregorovius, GeschichtederStadtRomimMitielalter, vom VbiszumXVI Jahrunderl, 

Stuttgart, 1890, voI. III, p. 142 - 143. Tot în Gregorovius şi alte documente relative la 

obşcurantismul clerului italian din această epocă. 
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de pâriolul ş~ ma~ cumplit al Gheene~ care îi aştepta, se hotăra să ridice vre-o 

mânăstire nouă pe ruinele celei distruse, atunci ignoranţa şi neÎndemânarea 

Îşi scriau urmele şi În piatră, pentru lauda lui Dumnezeu, pe care vremurile 

îl sileau a se mulţumi şi cu mai puţin. Vreun capitel împodobit cu flori neîn

ţelese abia sgâriate În piatră, vreun animal grozav care vrea uneo: i să aducă a leu 

şi eşea mai puţin decât un viţel, săpat În cadrul vreunei uşi ori pândind din mu

chia vreunui pilastru, vreun arc potrivit strâmb Între coloanele unui claustru, 

îţi vorbesc Îndată de simplitatea Îngerească a meşterilor care le ciopleau. 

Pictura nu era nici ea mai fericită. Vechiul meşteşug al frescelor romane, 

care din vremea scenelor păgâne de la Pompei, până în Catacombe şi până 

târziu În picturile absidale ale basilicilor, se păstrase cu acelaş proaspăt sen

timent de viaţă şi cu acelaş plastic caracter uman, era de mult pierdut. Ulti

mele opere pe care tot le mai putuse inspira fuseseră frescele de la Începutul 

secolului al VIII-lea, zugrăvite în vremea Fapei Ioan al VII-lea la Sfânta Maria 

Anti a în Forul Roman. Incolo, tipicul bizantin pătrunsese pretutindeni, 

ducând cu el formule gata alcătuite pentru meşteri care nu mai ştiau nici măcar 

cum e omul. Sfinţi ţapeni, cu mâini frânte de la cot, ţinând În ele cărţi ce mai 

de grabă seamănă a lădiţe sau binecuvântând greceşte; Cristoşi şezând pe 

globul lumii sau În jelţuri Împodobite, dar fără urma vreunei expresii În ochii 

peste măsură căscaţi; Sfinte Fecioare care ţin abia cu două degete de umăr 

câte un Cristos-copil care ar părea că le şade În poale dar e suspendat În aer, 

umplu bisericile mari şi mici, străjuesc altarele şi uşile, nemişcaţi, cu priviri 

ce se pironesc asupră-ţi fără a-ţi spune nimic, asemeni unor stafii. 

Pictură bizantină, numai fiindcă provenienţa ei era din Răsărit. In rea

litate ea de mult Încetase de a se î~prospăta măcar din modelele Bizanţului, 
unde ştiinţa artiştilor nu era de dispreţuit. Italia Îşi pierduse de mult contactul 

direct cu Împărăţia de la R~sărit. Din secolul al VIII-lea chiar, luptele icono

claste Îndepărtaseră cu totul Răsăritul de Apus. Şi dacă În jurul Romei, la 

Grotla Ferrata, ori În inima cetăţii chiar, la Sfânta Maria În Cosmedin, călu

gări greci goniţi de prigoanele de la Bizanţ se aşezaseră de mult Întemeind 

adevărate vetre orientale În mijlocul Italiei, ei în ~ işi Îşi pierduseră atingerea vie 

cu centrele artistice ale Orientului de atunci. Modelele odinioară importate 



prin Ravenna şi degenerate Încet-Încet, se repetau de la un loc la altul,. se re

produceau aidoma, cu singurele variante pe care le mai puteau da neîndemâ

narea sau graba prea mare a fiecăruia. 

Şi totuşi, ici şi colo câte un Început de expresie care rupea rigiditatea 

liniilor, strecurând uneori şi înţelesuri mai vii formelor copilăresc încondeiate, 

prindea să se ivească. Era ca Începutul unui gând care nici el nu şt'a de 

sine, dar pe care ai fi putut să-I simţi cum se gătea să iasă la lumină. - Unde 

Întâi, e greu de spus. - Destul de timpuriu însă şi Încă în vremea celei mai 

Întunecate ignoranţe. 

§ 3. Sfântul Clement din Roma. Basilica azi suhpământeană, clădită 

încă din secolul al IV-lea, poate chiar pe locul casei Sfântului. Deasupra ei, 

la începutul veacului al XII-lea, Papa Pascal al II-lea ridicase altarul nou pe 

care generozitatea cardinalilor şi a papilor de mai târziu avea să-I împodo

bească cu atâtea bogăţii. Biserica de dedesubt fusese uitată, -înecată de pă

mânt. Abia târziu, în secolul trecut, casmalele călugărilor irlandezi aveau să-i 

descopere iar urma. Azi, la lumina slabă a Iămpilor electrice, pe zidurile umede 

şi goale vei putea citi aproape întreaga istorie a picturii romane din acea vreme. 

Mâini diferite au zugrăvit cam din al IX-lea secol şi până la sfârşitul celui 

de-al XI-lea, scenele naive, aşezate aproape la întâmplare, unde şi cât locul 

s'a ivit. 

Una din ele mai ales merită a fi privită mai de aproape. Scena Inălţării 

Domnului, care încheie o serie mai lungă de tablouri evanghelice. Vremea 

a distrus-o în mare parte, transformând-o într'un mizer rest arheologic. Destule 

amănunte însă, şi dintre cele mai caracteristice, sunt încă în stare să desvăI~ie 

unui ochiu atent, ceeace începea să fie uneori neaşteptat în viziunea acestor 

pictori anonimi. Iconografie, scena nu se deosebeşte prin nimic de ce era tipicul 

obişnuit bizantin. Isus, glorificat în curcubeul simbolic, e înălţat la cer de 

îngerii ce sboară de-a dreapta şi de-a stânga lui. Dedesubt, Fecioara ridicată 

pe o înălţime îşi întinde braţele în semn de rugăciune mare spre Mântuitor; 

iar jos, grupurile apostolilor îngrămădiţi deoparte şi de alta, încheie simetric 

scena, întocmai ca în icoanele bizantine. 



Ce sta Întâmplat Însă extraordinar? Ce vânt neobi~nuit a trecut prÎnt,e 

placizii apostoli ce se înşirau alteori nemişcaţi şi asemeni unul altuia, iar acum 

lunt agitaţi ca de o furtună ? Trupurile lor se frâng cu violenţă şi se răsucesc 

în'spăimântate, braţe se ridică înspre cer însoţind parcă strigăte, feţe se ascund 

În palme de teama de a nu vedea, ochi înfricoşaţi se Întorc căutând undeva 

scăparea. La picioarele Mariei, Sfinţii Petru şi Pavel, Încovoiaţi, nimiciţi de 
teamă, se feresc, parcă În clipa de a fi striviţi de cerul care stil să cad~ 

as-upra lor. 

Minunată naivitate a cine ştie cărui anonim zugrav care, neîndemânatec, 

pentru Întâia oară Încerca a spune ceva! Liniile lui Îngroşate fără dibăcie, 

se Îmlădiau mai mult decât îi trebuia. Cândul timid, nepriceput să,..şi. spună 

înţelesul, alerga la violenţă, de tea~a de a nu spune prea puţin. Inlilţarea Dom-

nului, pe care poate el şi-o Închipuia În sine altfel, lua sub penelul lui înfăţi

şarea unei catastrofe, dinaintea căreia apostolii se agitau înspliimântaţi şi ne

putincioşi. Era barbar, dar era însfârşit o expresie, şi Între cele dintâi, printre 

miile de chipuri moarte şi de scene brli noimă care acopereau bisericile din 

acea vreme. 

Să însemnăm deci, fiindcli e o daU, chipul papei zugrăvit în marginea 

acelei scene, Leon al IV-lea, pe care nimbul pătrat şi albastru din jurul capului 

îl araU a fi fost Încă În viaţă în vremea zugrăvirii frescei,-jumătatea veacului 

al IX-lea. 

§ 4. Asemenea licăriri însă, repede stinse, şi pe care nici nu trebuie H 

le Runem mai mult decât pe seama întâmplării, erau rare de tot. Cercetătorii 

~tenţi Încep să le descopere ici şi colo, fără legătură Între ele, fliră urma vre ... · 

unei conştiinţe artistice mai lămurite, - mai mult părerea unui gând, căruia. 

adesea. nici nu ştii de i se cuvine vreo Însemnătate. <:::ând se iveau chiar, destul 

de timide, în gestul exagerat al vreunei figuri, în chipul mai aproape de-ome-

nesc al vreunui sfânt ori în vreo scenă inspirată şi din alte izvoare decât din
tipicurile obişnuite, barbaria formelor era Îhcli atât de mare, încât expf'elfia. 

artistică e mai mult În închipuirea noastră decât' în umila nepricepere a mii .. 

nilor ce le ~l:1grăveau. Va trebui să aşteptăm mai bine de un secol, până în 

• 
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preajma anului 1000 şi va trebui să părăs~m uneori Roma pentru bisericile 

mici de ţară dimprejur, ca să întâlnim urme mai evidente şi mai numeroase 

ale unei transformări, până acum abia Întrezărită. 

Către sfârşitul secolului al X~lea şi În secolul următor mai ales, urmele 

acestea se fac din ce În ce mai dese, mai puţin Întâmplătoare, lămurind o anume 

Înclinare a gustului popular, neÎntâlnită Încă În epocile mai vechi. Bisericile 

din Întreaga Italie, cele din regiunea Romei În deosebi, se acopăr de lungi 

cicluri de picturi reprezentând povestiri din Evanghelie sau povestiri din vieţile 

martirilor. In serii nesfârşite, ele se desfăşură fie dealungul năvilor, fie În spa~ 

ţioasele portice romanice, înlocuind galeriile de sfinţi rigizi şi izolaţi care um

pleau până atunci bisericile. Un gust de povestire, şi de povestire pe înţelesul 

tuturor, pe care zadarnic l-am căuta în vechile tradiţii, se ivea adu când cu el 

şi o mentalitate nou~, uşor de citit din toate manifestările ei. Un realism dus 

uneori până la cruzime, o căutare de a exprima .mai ales ce e omenesc În pove

stirea evanghelică, prin amănunte care o apropie de viaţa profană de fiecare 

zi şi mai ales o înclinare de a zugrăvi tot ce e suferinţă omenească În povestirea 

evang1'. elică, dau un caracter cu totul nou artei din vremea aceasta. Patimile 

Domnului, cu atâta grije ocolite altădată, Înfăţişate mai mult În aluzii sau În 

scene care să nu poată ştirbi nimic din demnitatea Mântuitorului, erau acum 

cu ardoare căutate şi descrise în toate amănuntele, În locurile cele mai vizibile 

ale bisericilor. Nu mai e bisericuţă cât de neînsemnată care să nu~şi aibă "evan

ghelia" sau măcar "patimele" ei, Înşirate În compartimente mici alăturate, 

Întocmai cum în cărţile ce se scriau pe piele de viţel se Înşirau miniaturile. 

Iar fiindcă evangheliile citite la altar nu dădeau destule motive de inspiraţie, 

nu dădeau mai ales tocmai ce era mai omenesc În viaţa Mântuitorului, se cer ... 

cetau cu d amănuntul şi evangheliile apocrife, cărţile născocite de imaginaţia 

aprinsă a scriitorilor din primeI'" veacuri creştine, căci În ele pictorul putea găsi 

În amănunte uneori drastice, şi descrierea Întreagă a naşterii Domnului, şi 

minunatele întâmplări ale fugii în Egipt, şi faptele Mariei, cum şi atâtea destăi

nuiri noi despre patimile Mântuitorului; uneori, în alte apocrife, el putea 

găsi chiar fapte dintre cele mai extraordinare şi pe deantregul lipsă din cărtile 



/1 

oficiale, cum erau călătoria lui Isus la Iad: şi mântuirea simbolică a lui 

Adam1• 

Toate aceste scene care colorau Închipuirea populară, dând uneori ceva 

romantic povestirii evanghelice, se Împerechiau cu vechile scene consacrate ofi .. 

ciaI, Împrumutau elementele lor iconografice, dar nu rar le şi modificau, in .. 

ventând o sumă de amănunte realiste pline de vivacitate, care măreau inte.. . 

resul povestirii Întregi. Scena Bunăvestirii, spre exemplu, nu se mai petrecea 

doar între Inger şi Maria, ca în vechile reprezentări; pictorul de la începutul 

veacului al XI .. lea inventa încă un personagiu, servitoarea Mariei, care p 

jumătate ascunsă după o perdea, se ivea în pragul casei iscodind convor

birea Fecioarei. Alteori, în înfăţişarea patimilor Domnului, mijloace şi 

mai drastice erau întrebuinţate pentru a face scenele expresive. In scena 

prinderii lui Isus, Petru se mulţumea odinioară, pentru împlinirea cuvinteloe 

Evangheliei, numai să ridice sabia asupra lui Malchus, servitorul lui Pilat; 

acum e înfăţişat în clipa chiar când Îi taie urechia, şi nu cu spada ci cu un cuţit, 

iar sângele curge şiroaie. Figura lui Isus Însuş, nu e scutită de cruzimea aces

tui realism, căci nu e rar de pildă să întâlneşti în scena Drumului Golgotei 

un Cristos nu numai doborît de greutatea crucii, dar spre o umilinţă şi mai 

mare, tras cu brutalitate de U:l ştreans ce-i e petrecut în jurul gâtului. 

Şi din acelaş gust de a povesti în amănunte suferinţele cele mai crude 

ale creştinismului, erau reînviate cu sârguinţă şi istoriile tuturor martirilor, 

dându-li-se pretutindeni locurile cele mai de onoare în biserici. Cum nu se 

mai aHa bisericuţă care să nu-şi aibă "evanghelia" ei, nu se mai afla niciuna 

care să nu-şi aibă şi istoria martirilor ei. Nu numai a celor mari. Sfântul Ştefan, 

Sfântul L:mrenţiu, Sfântul Sebastian, nu mai izbuteau să mulţumească pe 

creştinii care ardeau de închipuirea altor suferinţe şi mai extraordinare. Se 

cercetau actele celor mai obscuri martiri, adeseori ajungea numai o vagă 

legendă despre ei şi se descria cu amănunte care zbârleau părul, tot ce pă .. 

timiseră pentru credinţă. Sfinţi prăjiţi de vii, sfinţi jupuiţi, sfinţi fierţi în vre-o 

1. Ţ extele apocrife au fost publicate şi comentate de Ţischendorf: De evangeliorum 

apocr!jphorum origine el usu, Hugae, 1851 şi Evangelia apocrypha, Lipsiae, 1876. 

I 
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căldare mare, sfâşiaţi de căngi ori purtându-şi singuri Între palme capul re .. 

tezat, se iveau acum la fiecare pas, biciuiau imaginaţia, urmărind gâhdurile 

credincioşilor ca o obsesiţ Însângerată. Iar cum obsesiile sânge roase sunt du~ 

blate totdeauna şi de nostalgii duioase şi idilice, nu era de loc rar ca Între scenele 

cele mai crude să Întâlneşti şi cine ştie ce imagine câmpenească ori familiară, 

stângaci zugrăvită, însă plină de lirism şi de naivă poezie aproape copilăreascit 

Sentimentul profan Îşi făcea astfel loc ori de câteori putea, înviora Închipuirea 

cu imagini noi ce se lăsau î~cet încet descoperite şi purta arta umilă încă a 

acestor meşteri pe alte drumuri decât cele ale tipicurilor teologice de 

odinioară. 

§ 5. O înşirare a monumente lor păstrate din această vreme n'ar fi poate 

prea lungă dacă ea n'ar face decât să repete În alte variante caractere ce se 

pot găsi În fiecare dintre ele. La S. Bastianello pe Palatin, ,în mijlocul Romei 

- frescele de la sfârşitul secolului al X-lea, azi dispărute, cunoscute însă din 

copiile vechi păstrate într'un codice la Vatican -; la S. Urbano alia Caffarella, 

in marginea Romei, sau şi mai departe, la S. Angelo in Formis, aceleaşi cicluri 

caracteristice acopăr pereţii, povestind cu vioiciune patimile Domnului sau 

istorii amănunţite de martiri. Ne vom opri, la unul singur dintre ele, cel 'Dai 

Întins şi totoda,tă şi cel mai caracteristic, fiindcă vom găsi in el toate elementele 

acestei arte încă rudimentare, în care gândul popular îşi căuta expresia. 

S. Urbano alia Caffarella,-bisericuţa astăzi părăsită, la care nici Baedeke

rul nici ciceronele roman nu prea ştiu să te îndrepte, deşi nicăiri în Campania 

romană priveliştea deacum aproape două mii de ani nu s'a păstrat mai vie 

şi mai neatinsă. E dincolo de poarta Sfântului Sebastian, între Via Appia antică 

şi Via Latină: un templu rustic, vechiu din vremea Antoninilor, desfăcându-şi 

silueta încolonată din mănunchiul de salcâmi şi plopi ce adumbresc tăpşanul 

unei mici coline. In secolul al II-lea după Cris.tos era aici domeniul unei vile 

a lui Erodiu Aticul, sofistul fără seamăn de bogat, preceptorul viitorilor îm

păraţi l\tlarcu Aureliu şi Luciu Verus, iar în 143, consulla Roma. După moartea 

tragică a soţiei sale, Annia Regilla, Erodiu îi ridicase acest templu în locurile 

ei familiare. Annia Regina era înfăţişată în marmură asemeni unei nimfe, 
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urmând pe zeiţa ei patroană, Ceres. - Pe urmă, tradiţiile creştil1C au legat 

lăcaşul de amintirea Sfântului Urban martirul, care acolo şi-ar fi g~sit refugiul 

in vremea persecuţiilor Întâmplate sub Marcu Aureliu. Amintirea aceâsta a du& 
apoi şi la transformarea templului de mult p~rl(sit în biseric~ creştin~, Închi .. 

nată Sfântului Urban. 

Urma acestei consacrări se mai păstrează încă În mica criptă a bisericii. 

In fundul unei ocniţe Întunecate, la lumina slabă a lumân~rii care le va d~ 

pentru o clipă viaţă, se pot desluşi chipurile celor dintâi sfinţi veneraţi în noul 

locaş creştinesc. T apene şi hieratice, cu priviri ce nu privesc, holbându-se 

neputincioase în întuneric, cu gesturi care nu pot vorbi deşi se silesc din r~s .. 
puteri să se facă înţelese, îţi vor apărea din nimburile mari, tivite gros, ase .. 

menea unor ciudate Închipuiri primitive, pe care nu mai ştii dacă pietatea ori 

superstiţia le-a aşezat în acea ascunzătoare : Fecioara cu copilul în braţe, îht ' e 

Sfântul Ion şi Sfântul Urban. Amănunte iconografice şi stilistice pe care le-am 

studiat în altă parte şi nu e locul să le reproduc aici, 1 lămuresc epoca acestei 

umile şi subterane devoţiuni ce venea să înlăture luminoasele sculpturi păgâne 

de altă dată: sfârşitul secolului al X-lea şi cu el, - ceea ce e şi mai vrednic 

de însemnat - sfârşitul artei însăş, care, îndelung secătuită de prescripţii şi 

canoane, se întorcea, când ştiinţa acestora era pierdută, la rudimente tot atât 

de primitive şi de barbare ca şi epoca întreagă care le da naştere. 

Câţiva ani mai târziu însă, tot la Caffarella, aceeaş umilă ignoranţă ţăr~ .. 

nească, ajunsă îndrăzneaţă poate prin inocenţă, liberată în orice caz cu totul 

de ştiinţa bădărană a zugravil6r de meserie, avea să încerce şi limbajul nou 

pe care, ici şi colo, îl vom întâlni de-acum din ce în ce mai deslegat. De rândul 

acesta mâna hotărîtă a meşterului cuteza să zugrăvească la lumină; şi inte

riorul întreg al templului, sub bolţile pe care a mai rămas încă urma stucurilor 

antice, e încins de două ori de brâul colorat al frescelor ce se desfăşoar~ În 

compartimente egale, suprapuse. Tainica bisericuţă a Sfântului Urban, cer .. 

cetată doar de plugarii şi păstorii 'din Campanie, îşi avea deacum şi ea, nd 

l. Al. Busuioceanu, Un cielo di aJ/reschi del secolo Xl: S. Urbano alia CaJ/arella, in 

"Ephemeris Dacoromana". Roma, voI. II, 1924, p. )-65. 
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numai "evanghelia" ei, dar şi istoriile celor mai populari dintre martirii Ro

mei, Sfântul Urban şi Sfânta Cecilia, lângă care un loc era păstrat şi Sfântului 

Laurenţiu, cel prăjit pe grătar, şi altor sfinţi mai mici cărora căIăi neînduraţi 

le retează braţele şi capetele. "Istoriile" sunt şi azi tot atât de vii ca şi odinioară, 

deşi mult mai târziu, în secolul al XVII ... lea, o mână puţin pricepută a încercat 

să le refacă. Vom găsi în ele toată verva născocitoare a acelui gust de a po~ 

vesti, despre care aminteam mai sus; vom regăsi toată cruzimea sângeroasă 

ce neliniştea imaginaţia şi pietatea populară; iar într'o scenă ori două, în imagini 

rustice şi simple, şi acel fraged sentiment al vieţii pe care povestirea încărcată 

de alaiul evanghelic nu ... l îngăduia întotdeauna. Dar vom găsi şi ceva mai mult, 

- o expresie s6listică, nu mai puţin surprinzătoare prin spontaneitatea 

cu care izbuteşte să dea viaţă scenelor naive şi fără ştiinţă desenate. Viva

citatea şi varietatea compoziţiilor impresionează dela cea dintâi privire. Figu

rile sunt distribuite liber, într'o abundenţă de atitudini uneori destul de în

drăzneţe, pe care zadarnic ai încerca să le cauţi în picturile de altă dată. Cor

purile lungite, înfăţişate în mişcări expresive, şi ... au pierdut până şi fizionomia 

tradiţională bizantină, amintind mai degrabă chipurile din miniaturile lom

barde SlU de dincolo de Alpi. Gustul împodobirii excesive a hainelor şi a tro

nurilor a dispărut şi cI. Costumele simplificate, tind către acelaş realism 

pe care concepţia întreagă a povestirii îl trădează. 

Câtă îndrăzneală însă era în încercarea aceasta ţărănească de a închipui 

istoria creştină, nu vei înţelege bine decât cercetând cu deamănuntul scenele 

cu totul inedite ale istoriei martirilor de la Caffarella. Vieţile Sfintei Cecilii şi 

a Sfântului Urban nu fuseseră încă zugrăvite în vreo biserică. Meşterul de la 

Caffarella le inventa. "Actele" celor doi martiri îi stau bineînţeles în ajutor; 

dlr trebuie să urmăreşti de la o icoană la alta toată istoria picturii vechi 

creştine, ca să îţi dai seama ce faptă mare însemna, în vremea aceasta de 

adâncă neştiinţă, o asemenea încercare de a imagina fără modele o istorie 

complicată care trebuia să fie înţeleasă şi de cei mai simpli. Picturile de la 

Caffarella sunt, din punctul acesta de vedere, cel dintâi indiciu neîndoelnic al 

drumurilor noi în care intra ar la italiană. Meşterul lor, "Fratele Bonizzo", care 

le semna în anul 10 11, e desigur prea umil să poată fi trecut printre numele 
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de faimă ale acestei arte, dar inspiraţia lui rustică şi Îndrăzneala naivă de a 

potrivi istoriile sfinte după viaţa populară a semenilor lui, 'erau aceleaşi virtuţi ' 
din care nu mult mai târziu avea să iasă Înnoirea Întregei picturi italiene. 

§ 6. Către sfârşitul secolului al XI~lea libertatea acestor meşteri populari 

faţă de tipicurile severe şi înţepenite ale artei oficiale începe a fi atât de în ... 

drăsneaţă Încât inspiraţia lor isbuteşte uneori să realizeze chiar opere de o 

valoare remarcabilă. Nu vom căuta fireşte asemenea realizări în chiar locurile 

cele mai ilustre ale cultului oficial. Căci pictura "bizantinizantă" sau dea ... 

dreptul grecească, era încă în floare în cele mai multe dintre marile basilici 

sau în rr.â~ăstiriJe, nu numai din Roma, dar şi din restul Italiei. Cuiburi de 

iradiaţie grecească, prin călugări ori prin meşteri anume aduşi din patria lor 

orientală, se găseau mai pretutindeni în peninsulă. Fără a mai vorbi de Italia 
\ 

de Sud, populată până târziu de călugări şi anahoreţi vasilieni, sau de Veneţia 

unde atunci se înălţa şi avea să fie consacrată toată splendoarea bizantină a 

Basilicei S~tuluj Marcu, dar la Roma chiar şi în multe din IT. â:lăstirile risipite în 

Italia, meşterii şi călugării greci erau acasă la ei. Şcoala greacă îşi avea şi un 

centru de netăgăduită valoare, la Montecassino, unde abatele Desiderius, 

ajuns mai târziu papă, concentrase meşteri mozaicişti şi ' pictori dintre cei mai 

de seamă, aduşi deadreptul de la Bizanţ. Viaţa populară Îşi căuta însă expresii 

noi, în afară de sugestiile acestui r:guros tradiţionalism eclesiastic şi isbutea 

uneori să~şi spună gândurile în forme care surprind şi azi prin vioiciune şi 

elocvenţă. 

Exemplarele cele mai vii şi mai ilustrative pentru această artă de esenţă 

aproape profană le vom găsi tot în subteranele de la S~tul Clement: Un ciclu 

de picturi posterior celui descris mai înainte, zugrăvind în patru mari panouri 

scene în legătură cu sfinţii cei mai veneraţi în străvechea basilică : S~tul Cle ... 

ment, S ... tul Alexis şi S~tul Ciril. Poporeni umili din jurul mănăstirii, un Beno di 

Rapiza, locuitor al cartierului prin anul 1080, şi o măcelăreasă Maria, (numele 

lor stau însemnate în latineşte pe inscripţiile votive), dedicau aceste picturi 

sfinţilor pomeniţi, din iubire pentru ei, "din frică de Dumnezeu" sau din 

grija "pentru tămăduirea sufletului". Erau tot atâtea gânduri personaJe care 



~~u acestox ~d\lri Qarecum un sen,s actual ş-i o valoare realistă, neobişnuite 
m ilustraţia tcolpgală ~i {\hstrC\Ct simbolică a artei oficiale. 

~v,ştut pictorului ca Ş;l al ~atorului pios, se îndrepta ~s~fel to către 

naraţiune, -către ce putea fi mai viu şi mai direct în reprezentarea religioasă. 

Scenele erau ales.e pentru a fi cât mai impresionante, prin patetic, prin violenţ~ 

sau prin e~traordinarul povestirii. Iar pictorul le adăoga imaginaţia sa naiv" 

însă. îndrăsneaţă. şi cruditatea unui reali,sm pe care sinceritatea îl făcea de

Qsebit de. elocvent. 

UI)a din scene înfăţişa de pildă cel. mai ciudat miracol în legătură cu 

v.iAţa Sfântului Clement: Salvarea unui copil, rămas viu în fundul mării, 

în locul unde S{â,ntul fusese aruncat. Ingerii ridicaseră în adâncul apei templul 

în care mama avea să-şi regăsească copilul înghiţit de ape. Coloane subţiri, 

ca într'o p~tură pompeiană, îl susţin şi draperii uşoare atârnă de sub. arcurile 

frumos . rotunjite. Imprejur e apa. Dar pictorul nu ştie să o redea. El o înfă

ţjşează, trăgând linii drepte şi paralele, îndărătul cărora. se văd peşti înotând· 

O jucărie fragilă şiJără sens,e toată arhitectura, sau un acvariu curios, cu stâlpi. 

cu draperii şi geamuri. Dar înăuntrul lui, scena se petrece emoţionantă. şi cu 

Q justeţe psihologică neîntâlnită încă în vre-o pictură mai veche. De două ori 

e. mfăşişată mtlma. în prezenţa dericilor uimiţi şi solemni, - odată ridicând 

copilul, cu gestul precipitat pe care numai realitatea îl putea înfăţişa atât de viu, 

altă dată în picioare alături de derici, ţinând în. braţe copilul pe care mâna şi 

pQ\;irea îl d.esmiardă. cu duioşie. In această a doua înfăţişare mai ales se poate. 

vedea cât de aproape era de acum pictura de adevăratul înţeles al artei. Căci 

nu numai. gest şi ţinută sunt desăvârşit expresive, dar liniile graţioase ale tru

pului subţiratic şi uşor ondulat de povara copilului, elocvenţa gestului matern 

şi armonia justă a liniilor ce încheie întreaga figură, amintesc sentimentul suav 

şi puritatea de stil, pe care, două secole mai târziu. le vom întâlni în tandrele 

Madone de lemn sieneze sau pisane, concepute în gustul delicat al goticului 

primitiv. 

In panourile următoare scenele se desfăşoară uneori fastuoase, dar cu 

ace.eaşi preocupare de a reproduce viu realitatea, cum e scena transportării 

resturilor Sfântului Ciril la Roma, în care. costumele şi ceremonialul edesiastic 
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ale bisericii romane de la sfârşitul secolului al XI-lea sunt redate cu vivaci ... 

Jatea şi fidelitatea unui document istoric. Alteori imaginaţia artistului alege 

scene expresive prin dramatism şi cruzime, iar verva lui aprig~ ştie să le zu ... 

grăvească cu amănunte drastice care ţin să impresioneze. II vedem astfel pe 

Sisin, tribunul necredincios, pedepsit de Sfântul Clement cu orbirea pentru 

că-şi împiedica nevasta de a merge la întrunirile creştinilor. Scena îl reprezintă 

pe Sfânt oficiind la altar în mijlocul clericilor, în clipa când păgânul iese orb, 

sprijinit de braţ de ,·un servitor. Sisin avea să fie mai târziu vindecat tot de 

Sfântul Clement, şi avea să înalte pentru ispăşirea necredinţei lui, o biserică. 

Pictorul îl zugrăveşte în mijlocul sclavilor săi conducând cu gestul şi cu vorba 

lucrările clădirii. Tabloul e viu şi cu naivă atenţie inspirat depe realitate. 

Sclavi târăsc coloane care vor fi înălţate sau lucrează la zidirea bisericii. Iar 

pentru ş; mai mult adevăr şi vivacitate pictorul notează în inscripţii scurte şi 

intervenţiile energice ale lui Sisin, care distribue porunci şi apostrofe într 'un 

vocabular fără multe ocoluri. "FiIi deIe pute", se adresează el sclavilor, iar 

această formidabilă înjurătură se întâmplă să fie şi una dintre cele dintâi 

mărturii med:evale de limbă italiană. Sensul popular şi realist al artei atâta 

vreme constrânsă în formule moarte şi abstracte, ajungea astfel până la ex ... 

presiile cele mai îndrăsneţe şi mai libere care vesteau cu energie drumurile 

noi în care intra pictura italienească. 

§ 7. Ar fi de prisos să urmărim până În amănunte toată lenta transfor

mare a acestei arte până la sfârşitul secolului al XII I .. lea, când pictura italie .. 

nească Îşi găseşte însfârşit meşterii geniali prin care spiritul cel nou avea · să 

triumfe definitiv~ Arta tradiţionalistă şi formalistă a călugărilor greci va mai 

rezista câtva timp şi va da chiar opere remarcabile în mozaicuri veneţiene sau 

siciliene. Dar la Roma, forţa ei se va stinge treptat, va de genera în clişee din 

ce în ce mai mizere pe care nici pres6giul artistic şi nici gustul timpului nu le 

vor mai putea apăra multă vreme. Gustul popular, realist şi înclinat mai mult 

către înţelesul omenesc al reprezentărilor religioase, va pătrunde tot mai in

sistent în concepţia noilor meşteri şi va sfârşi prin a câştiga definitiv victoria

Nu v~ trece mult de altfel şi el Îşi va face apariţia chiar în locurile altădaU 

* 

I 

j 
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consacrate formalismului oficial. In întâia jumătate a secolului al XIII-lea 

de pildă, meşteri anonimi formaţi În acest spirit nou, acopereau cu Întinse 

cicluri de picturi porticul atunci construit al Basilicei Sfântului Laurenţiu 

din Roma. Era aceeaşi insistenţă de a povesti fapte excepţionale din istoria 

martirilor şi de a impresiona prin verismul şi cruzimea reprezentărilor. Sfinţii 

Laurenţiu şi Ştefan sunt Înfăţişaţi în toate peripeţiile emoţionante ale vieţii 

~i martiriului lor. Dar alături de aceste scene, care nu erau neobişnuite în bise .. 

ricile romane, meşterii de la S-tul Laurenţiu adăogau şi povestiri încă inedite, 

care puneau sub ochii credincioşilor chiar istoria contemporană şi introduceau 

în reprezentarea religioasă motive noi, inspirate deadreptul din viaţa profană : 

Istoria pontificatului lui Onoriu, moartea împăratului Henric al II-lea sau în .. 

coronarea lui Pierre de Courtenay ca Împărat al Orientului, petrecută în 1217 

în chiar basilica Sfântului Laurenţiu. Viaţa cavalerească şi războinică a tim .. 

pului, cu decoruri şi costume văzute în realitate şi cu amănunte care azi inte .. 

resează istoria documentară, se înşiră astfel alături de povestirile pioase, ca 

într'o cronică istoriată care nu avea decât Întâmplătoare legături cu credinta 

şi cu faptele Bisericii. 

Pietatea populară, atât de pasionată de povestire şi de veracitatea ima

ginilor sale preferate avea să-şi găsească În curând, tot prin aceste locuri, în 

preajma Romei oficiale, şi un meşter care, în aceeaş formă rustică şi plină de 

naivitate, dar cu un talent excepţional, avea să rezume întregul spirit inovator 

al curentului pe care îl urmărim: Acel Magister Conxolus, care în jumătatea a 

doua a secolului al XI II-lea iscălea pioasele scene din viaţa Sfântului Benedict, 

în mănăstirea de la Subjaco 1. De rândul acesta, se poate spune, un adevărat 

precursor al lui Giotto, plin de acelaşi spirit mistic şi naiv-realist, deşi nicio 

legătură nu e Între el şi Florentin sau patria toscană a acestuia. Ignoranţa 

inventivă şi creeatoare, pietaţea simplă dar pătrunsă adânc de sentimentul 

vieţii, triumfau astfel în aceste ţărăneşti picturi care nu erau mai mult decât 

obişnuitele cicluri de povestiri evlavioase menite să instruiască pe cei ignoranţi. 

1. Despre Conxolus : AI. Busuioceanu : Piciro Cavallini e la pittura romana del Duecento 
~ del Trerrento, în "Ephemeris Dacoro~anatt II. (1925) p. 400 fi '.lfIll. 
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In aceeaşi vreme, in basilicele Romei, arta oficială îşi găsea puteri nOI In 

maeştri reputaţi - un Cimabue sau un Cavallini, - care aveau să dea tradi .. 

ţiilor de odinioară o înflorire neaşteptată. Era strălucirea cea din urmă a acelei 

arte glorioase şi îmbătrânite care se înfăşura murind, în aurul şi azurul mozai .. 

curilor. - Dar peste unii şi alţii, avea să treacă în curând predica Sfântului 

Francisc şi viziunea inspirată a lui Giotto, întunecându~i deopotrivă şi deschi

zând artei italiene zarea nouă a lumii lor plină de umanitate şi de adi eri 

serafice. 

§ 8. Trei sau patru secole de umile începuturi şi ' de dibuiri neştiutoare 

se strecoară astfel din ce în ce mai apăsat între arta bizantină a evului mediu 

indepărtat şi acest nou stil, care în pictura italienească echivalează cu ceeace 

Dante aducea nou, în aceeaşi vreme, în poezie. Un stil nou, şi, odată cu el. 

o mentalitate nouă şi o nouă viziune a lumii. Cum vom explica însă această 

lentă transformate care avea să redea artei libertatea şi puterea inspiraţiei ~ 

Explicaţiile nu lipsesc, fireşte, deşi în rigoarea lor teoretică ele sunt 

adeseori contradictorii. O şcoală întreagă de istorici, atenţi mai ales la icono

grafie şi preţuind în deosebi arta bizantină (MiIlet, Diehl, Bn!hier), vede 

de pildă reînoirea spiritului acestei arte în extraordinara influenţă a minia .. 

turilor orientale, - siriace capadociene, armene sau egiptene, - a căror cir

culaţie intensă se urmăreşte în tot evul mediu şi în Italia şi în restul Europei. 

Realismul aprig şi înclinat către cruzime al anahoreţilor din T ebaida sau din 

pustiurile Siriei ar fi fost astfel origina acelei ciudate preferinţe a pictorilor 

medievali italieni pentru scenele de martiriu şi pentru amănuntele drastice în 

povestire. Povestirea însăşi, înlocuind simbolismul hieratic şi abstract de 

odinioară, s'ar fi născut în acelaşi arzător şi pasionat Orient, al cărui spirit 

găsea drumuri să străbată şi să înrâurească adânc întreaga Europă. Şi pictura 

nu făcea decât să meargă pe urmele celorlalte 'arte - ale arhitecturii în primul 

rând - care şi ele, în aceeaşi vreme, împrumutau forme şi concepţii orien

tale, - ca să nu mai vorbim de religiozitatea populară în genere, întreţinută 

în toată Europa de extravagantele povestiri apocrife - evanghelii. epistolii 
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sau ade de martiri - născute în cea ma~ mare parte din hnaginaţla apr~nsă a 

aceloraşi fanatici călugări orientali. 

Explicaţia aceasta Însă, oricât de ademenitoare şi de Întemeiată, nu poate 

satisface întru totul problema complexă a artei despre care este vorba. Căci 

pictura nu e numai iconografie. Iar influenţa orientală, în acest sens mai ales 

se lasă urmărită. Cercetători mai puţin convinşi de importanţa iconografiei, 

atenţi mai de grabă la formele şi înrudirile stilistice, stăruesc mai mult asupra 

raporturilor dintre arta italienească din această vreme şi pictura şi miniaturile 

de dincolo de Alpi. S'a insistat astfel şi se insistă din ce în ce mai mult asupra 

relaţiilor dintre şcoala de pictură romană şi sud-italică, şi arta germană din 

vremea lui Otton, reprezentată prin miniaturi sau prin frescele faimoase de la 

Reichenau. Şi s'a admis de unii influenţa directă a şcoalei italiene asupra celei 

germane (Springer, Voge, Kraus, Bertaux), fără să lipsească apărători şi ai 

teoriei opuse, după care arta romană şi sud-italică şi-ar datora transformarea 

ei din preajma anului 1000 influenţelor venite de dincolo de Alpi 1. Realismul 

brutal al picturii pe care am urmărit-o, violenţa expresivă a mişcărilor şi une

ori înşişi liniile acelor figuri, care nu mai sunt concepute după canoanele tra

diţionale, ar reflecta astfel, mai degrabă decât o influenţă orientală, una nordică, 

infiltrată pe aceeaş cale a manuscriselor cu miniaturi şi a obiectelor de artă 

minoră. 

Şi o explicaţie şi alta însă, oprindu-se mai mult la elementele concrete 

ale acestei arte, nu lămuresc ceeace e esenţial în manifestarea ei şi creeator 

pentru întreaga desvoltare ulterioară, - acea radicală transformare de spirit 

şi acea psihologie cu totul nouă, care dintr'o artă in genere rigidă şi formală 

făcea o expresie atât de vie şi de liberă a spiritului popular. Transformarea 

aceasta avea să se facă, nu atât prin modele şi prin influenţe venite din afară, 

cât tocmai prin ignoranţă şi prin fantazia naivă care inlocuia fără voie ştiinţa 

ŞI formalismul pictorilor de odinioară. După decadenţa din al IX-lea 

l. Cartea ap~nttă acum c~ţi~va ani, a lui Raymond van Marie: La peiniure romaine 

au moyen~âge, SQn diveloppement du 6~e siecle jusqu' a Z- /in du 13~e şiecle, Si rassbourg, 

Heitz, 1921, e aproape în intregime o ilustra:"e a acestei teoră. 



şi al X ... lea secol, p~ctura itatieneasc~ se g~sea ajuns~ ca ~ntr·un fel de copilărie, 
a cărei urmare firească trebuia să fie uitarea aproape totală a vechiului me

şteşug. Pictorii nu mai ştiau nici să interpreteze şi de cele mai multe ori nici sl 

citească textele sacre pe care trebuiau să le ilustreze. Cu atât mai puţin ' se 

puteau bizui pe ştiinţa lor despre canoanele docte ale meşteşugului picturii de 

altă dată. Oameni simpli şi neştiutori până la grosolănie, dar adânc pioşi, 

iată ce erau aceşti zugravi . chemaţi să vorbească semenilor lor despre Evan .. 

ghelie şi despre lucruri îngereşti. 

In asemenea condiţii trebue să ne inchipuim acel inceput de veac, dupl 

anul 1000, când, scăpată de obsesia cataclismului aşteptat, omenirea întreagă 

se îmbracă dintr' odată în "candid vestmânt de biserici H (candida ecclesiarum 
vestis), după expresia unui cronicar al timpului 1. O activitate artistică extra

ordinară Începe pretutindeni, mânată de aceeaşi ardoare a unei pietăţi fanatice. 

Peleri~i şi cruci aţi străbat toate drumurile care duc ditre Mormântul sfânt şi 
gândurile lor, bicil ite încă de închipuirea aprinsă a sfârşitului hlmii, se opresc 

să se închine la fiecare răspântie. Biserici şi capele răsar din pământ şi pereţii 

lor sunt înfloriţi de povestea colorată a sufetinţelor Mântuitorului. Aceiaşi 

meşteri simpli, nedibaci dar îndemnaţi de evlavie, le zideau şi le zugrăveau 

pretutindeni, - În Franţa. în Germania sau În Italia; - şi din neştiinţa lor, 

arta se năştea pretutindeni în forme noi, inspirată de aceleaşi sentimente şi 

întoarsă către aceleaşi înţelesuri. Ceea ce ştiinţa şi tradiţia nu mai puteau da 

acestor meşteri. era înlocuit de ceeace îi învăţa însăşi realitatea şi viaţa dim

prejur. Ceeace dispăruse prin uitare şi ignoranţă era dobândit prin observaţia 

şi reproducerea lucrurilor văzute aevea. Arta reînv.ia astfel prin acelaş proces 

care o creease şi alUdată şi care e veşJlic isvorul ei de întineri re. 

Şi în acelaşi timp ea se umaniza. reflecta însăşi psihologia oamenilor 

care o creeau. Căci dacă suferinţele Mântuitorului sunt povestite cu 4t8ta 

cruzime. şi dacă stăruinţa pictorilor e de a zugrăvi în toate amănuntele 

istoriile cele mai sânge roase ale martirilor de altă daUl. e fiindcă Însăşi închi-

l. Raoul Glaber. cfr. N. Iorga. Cărţi teprezentative in viala omenirii. Rev. ht. An. 
XIV. nr. 1-3. p . 9. 
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puirea lor, bântuiU Încă de spaima catac1ismului final, trăeşte sub această ob

sesie violentă a penitenţei care trebue să le mântuiască sufletele. E o psihoză 

generală de maceraţie şi de frenetică voinţă de martiriu, şi în acelaşi timp 

un nestăvilit impuls către cruzime sub toate formele. Cronicile timpului sunt 

pline de amănuntele cele mai înfiorătoare reflectând acest ciudat amesteC 

de evlavie şi bestialitate. Cronicarii celei dintâi cruciade, mul1i din ei oameni 

oaTe au Întovărăşit armatele în expeditii, sud poate cei mai instructivi în 

această privinţă. Limbagiul lor e colorat în continuu de imaginile crunte şi 

scăldate în sânge ale pioaselor măceluri în locurile sfinte. Necredincioşii sunt 

omorÎti "întocmai ca vitele la măcelarie" (sicuti clnimalia ad macellum), ccpe

tele lor sunt înfipte În pal i înaintea bisericilor, oameni se frig de vii şi mi

rosul cărnii lor umple orc:şele, alţii sunt înilbuşiţi cu fum de pucioasă sau 

sunt Înecaţi de mâid creştineşti în puţuri şi În billţi. Munţi de capele, de 

mâini şi de picioare retezate se ridică la răs}:ântii, iar un cronicar adaugă 

pentru a impreEÎona şi mai mult că "se mergea pe străzile Ierusalimului în .. 

notând În f ânge r ână la genUD< hi şi lână la zăbalele cailor". Şi toale acestea 

erau scrise, nu cu oroare, ci "cu mare plăcere" (gaudium nobis /uit), compăti
mirea îndreptându-se uneori numai către caii carora li se tăiau capdele şi li 
se bea sângele la vreme de mare sete 1. 

Psihologia aCfasta adânc bântuită de înstincte violente şi întreţinută de 

fanatism ne poate explica îndeajuns ceeace îi e corespunzător În arta timpului, 

în ea stă de bună seamA tot rralismul crud al picturii pe care am t:rmărit-o 

şi tot în ea şi acel aer de familie pe care îl are arta apuseană Întreagă din 

această vreme. Nu e de mirare deci nici dacă iconogra,fia atât de ciudată şi 

bţ~ta18, veniU din Ofient, a avut atât succes în pictura apuseană. Când 

'. "~cea~.tl. psihoză colectivă se va potoli însfârşit şi se va întoarce către o 

( religi~~itate inspirată din sentimente mai liniştite, arta va rămâne cu câştigul 

1. Pentru amAnuntele citate şi pentru altele tot atât de caracteristice sA se vadă 

analizele de cronici f«cute de dl. N. Iorga. În Les narraleurs de la premiere croisade. Rev. 

hist. du Sud-Est europtkn . An. V. pp. II - 12. 31. 109, 132-33, 202, 206. 
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definitiv eşit din contactul el ViU cu realitatea. Pictorii nu vor avea decât 

să-şi adâncească observaţia şi să se apropie din ce în ce mai mult de ade

vărul vieţii. Iar ştiinţa lor nu va mai fi ştiinţa regulelor şi a canoanelor sacro

sancte, ci acea cunoaştere a naturii şi a omului, care singură e în stare a da 

realitate artei. Pe acest drum pictura italienească va şi sUrui şi va isbuti să-şi 

adâncească expresia. In pragul secolului al XIV .. lea, ea va înflori în suavele 

primăveri pământeşti pline de sfinţenie, ale lui Giotto. 

AL. BUSUIOCEANU 
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